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Doel en opzet rondzending 

 Detectie van veel voorkomende breuken in B-cel 
Non Hodgkin lymfomen d.m.v. FISH 

 Bcl-2, Bcl-6 en c-Myc 

 Maken van een TMA met verschillende weefsels 
met verschillende breuken 

 Samenstelling uit eigen archief op basis van 
eerder vastgestelde breuken d.m.v. FISH of 
cytogenetica en voldoende materiaal om TMA’s 
te kunnen maken. 

 3 glaasjes per deelnemend lab (+ 1 reserve) 

 



 
 Samenstelling TMA  

1: hyperplastische tonsil (kind, 4 jr)  

2: folliculair lymfoom gr. 2 (man, 85 jr) 

3: DLBCL ontstaan uit een foll. lymfoom gr 3 (man, 76 jr) 

4: DLBCL (vrouw, 72 jaar) 

5: hooggradig B-cel NHL (man, 54 jr) 
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Welke breuken in TMA? 

(onze bevindingen vooraf)  

 

 

Weefsel 1: geen breuk 

Weefsel 2: breuk in Bcl-2 

Weefsel 3: breuk in Bcl-6 

Weefsel 4: breuk in c-Myc 

Weefsel 5: breuk in Bcl-2, Bcl-6 en c-Myc 



Resultaat rondzending Bcl-2 

 

Breuk in weefsels 2 en 5 

Consensus voor weefsels 2, 3, 4 en 5 in 
alle labs (14) 

 1 lab vond een breuk in weefsel 1 

 Weefsel 1: tonsil , 4 jarig kind 

 

 

 



Resultaat rondzending Bcl-6 

 

Breuk in weefsels 3 en 5 

Consensus voor alle weefsels in alle labs 
(8) 

 



c-Myc 

 transcriptie factor 
 reguleert de expressie van veel genen 
 o.a. cel-cyclus regulatie, DNA-repair, eiwit 

synthese, apoptose en miRNA expressie 
 c-Myc translokaties in Burkitt lymfomen, DLBCL, 

lymfoblastair lymfoom en deel zeer aggr. 
getransfromeerde foll. lymfomen, mutipele 
myelomen 
 

 In BL: ca. 80% met IgH t(8;14)(q24;q32), 15% met ĸ 

t(8;2)(q24;p11) en 5% met λ t(8;22q24.1;q32.3) 

 



c-Myc breuken: belang voor de kliniek 

 

Ondersteunt de diagnose BL bij juiste 
morfologie 

 Slechtere prognose bij DLBCL behandeld 
met (R)-CHOP 

 Zeer slechte prognose bij double-hit 
lymfomen (vaak in combinatie met Bcl-2) 



Resultaat rondzending c-Myc 

Consensus voor weefsels 1, 2 en 3 (geen 
breuk) in alle labs (12) 

Geen consensus voor weefsels 4 en 5 

Breuk in weefsel 4 gemist door 7 van 11 
labs 

Breuk in weefsel 5 gemist door 5 van 12 
labs 



Breuken in c-Myc wfs 4 en 5 

Lab wfs 4 wfs 5 probeset glaasje 
          

A nee nee DAKO 8 

B nee nee DAKO 11 

C nee ja Abbott 14 

D ja ja Abbott 23 

E nee nee in house 28 

F nee ja DAKO 34 

G nee ja Abbott 39 

H ja nee DAKO 41 

I n.b. ja Abbott 47 

J ja ja Abbott 52 

K ja ja Abbott 54 

L nee nee DAKO 60 



Onze telling weefsel 4: c-myc 

 

Onze cut-off level voor breuken met break-apart probes is 7% 



Onze telling weefsel 5: c-myc 



IgH weefsel 5 

 

Slechts 1 breuk in IgH.  
t(14;18) bevestigd met double color-double fusion translocation probes (Abbott).  
Dus c-Myc breuk vermoedelijk met ĸ of λ 



c-Myc regio met breukpunten en probesets 

 



Vermoedelijke breukpunten 
 in wfs 4 en 5 

 

Weefsel 5 

Weefsel 4 
met deletie? 



Lab probes aantal kernen Cut-off Breuk 

A DAKO geen exact aantal >20% R/G>>2 sign 

B DAKO geen exact aantal geen geen vaste afstand 

C Abbott 200 >10% R/G>1/5 kerndiameter 

D Abbott 4 gebieden geen R/G>1 sign  

E in house geen exact aantal geen R/G>>2 sign 

F DAKO 25-50 >5% R/G>1 sign  

G Abbott 
5-10 opnamen met ca. 

20 cellen >10% R/G>2 sign 

H DAKO geen exact aantal geen R/G>1 sign  

I Abbott 50 >10% 
in ≥2 kernen R/G >> 2 

signalen zijn 

J Abbott 51-100 >5% R/G>>2 sign 

K Abbott 51-100 >10% R/G>1 sign  

L DAKO geen exact aantal 
afh. van 

tumor% R/G>2 sign 



Conclusie 

 c-Myc breuken complex 

 Abbott probes detecteren meer breuken in c-Myc 
dan DAKO probes 

 Werkwijze mbt translokatie detectie is weinig 
gestandaardiseerd 

 

 

 Kleine inserties worden niet opgepikt door break-
apart probes maar wel door IgH/c-Myc fusie-
probes (Cancer Genetics and Cytogenetics 
(2010);198:71-75, May et al) 

 

 


